Inspirations
close to you

Lehká stavba
NÍZKÁ HMOTNOST PRO TY
NEJNÁROČNĚJŠÍPOŽADAVKY

U16009
Pomeranč

One Pfleiderer:
Inspirations close to you –
pro vaše požadavky
a váš úspěch.

Inspirations
close to you

Značka Pfleiderer se mění. Ze spojení Pfleiderer Grajewo a Pfleiderer GmbH
vznikla nová, mezinárodní a schopná značka materiálů na bázi dřeva.
Díky tomu jsme mohli sladit všechna výrobní místa, zjednodušit postupy
a optimalizovat sortiment našich výrobků a nabídku služeb. A díky tomu máte
přístup k celosvětově identické nabídce dekorů, struktur a formátů, která je
ohledně své šířky a hloubky jedinečná.
One Pfleiderer pro vás znamená ještě silnějšího partnera pro materiály na
bázi dřeva, s výjimečnými schopnostmi v oblasti dekorativních povrchů,
službami orientovanými na zákazníky a důsledným zaměřením na udržitelnost.
A v neposlední řadě nekonečně kreativní i praktické „Inspirations close to you“.
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Lehká stavba

Lehká stavba

Lehká stavba
s lehkostíkvalitní
provedení

Lehkost je požadována nejen při tvorbě, ale často také při výběru materiálů.
Přitom by měla být vlastní hmotnost materiálu nízká a současně by měl
mít vysokou odolnost proti tlaku. Desky Pfleiderer pro lehkou stavbu odpovídají
i těm nejpřísnějším požadavkům na kvalitu, design a udržitelnost, jako například
DecoBoard Balance, lehká dřevotřísková deska ze dřeva a z hlediska zdrojů
účinně využitých jednoletých rostlin.
●●
●●
●●
●●

Lehké desky, které přesvědčí také svým zpracováním
Rozměry zvlášť vhodné pro formátování
K dostání jako DecoBoard nebo s robustním povrchem z HPL laminátu
Desky jsou použitelné bez příčné lišty

U Pfleiderera najdete pro každý požadavek
správnou lehkou stavební desku:
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Surové desky
BalanceBoard

Surové desky
BalanceBoard

BALANCEBoard
PŘIROZENÁ LEHKOST,
VELKÁ ODOLNOST

Tak snadno je možné spojit ekologii a hospodárnost: Díky vysokému
podílu obzvláště rychle obnovitelných surovin nabízí BalanceBoard
až o 30 % sníženou hmotnost – při neomezené stabilitě a zpracovatelnosti. Desku je možné na přání certifikovat jako PEFC™ nebo FSC®.
Za svou vysokou udržitelnost byly desky BalanceBoard několikrát
oceněny, mj. cenou za inovaci architektonických časopisů AIT a
xia („Zvláštní cena za udržitelnost“), cenou Interzum Award 2011
(„Vysoká kvalita výrobku“), cenou iF award product design 2012 a
cenou Woody Award udělovanou GD Holz („Inovativní výrobek 2011“).

Výroba nábytku
a provedení interiérů

Obzvláště ekologické

Obzvláště nízké emise

Odolné proti vlhkosti /
pevnost za vlhka

Broušené

FSC® license code: FSC-C011773, PEFC/04-32-0828
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Desky pro dekorativní účely
Dekorativní desky

Desky pro dekorativní účely
Dekorativní desky

DecoBoard Balance

DecoBoard Balance HD

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy
na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin s oboustrannou
dekorativní laminací.

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy
na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin s oboustrannou
dekorativní laminací.

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

Struktury

5.310 / 2.655

2.100

22 / 25 / 28 / 38

MP / RU / VV

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

Struktury

5.310 / 2.655

2.100

16 / 19

MP / RU / VV

Dostupný program dekorů na vyžádání.

Dostupný program dekorů na vyžádání.

Oblasti použití

Oblasti použití

Při tvorbě interiérů na nábytek a vestavby, ale také pro vybavení obchodů a veletržních objektů, pro vnitřní vybavení hotelů a interiéry
lodí, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s nároky na ekologickou udržitelnost a sníženou hmotnost.

Při tvorbě interiérů na nábytek a vestavby, ale také pro vybavení obchodů a veletržních objektů, pro vnitřní vybavení hotelů a interiéry
lodí, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s nároky na ekologickou udržitelnost a sníženou hmotnost.

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti výrobku

Nosný materiál

BalanceBoard
Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných,
rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle typu desky LP2.

Nosný materiál

BalanceBoard HD
Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných,
rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312-P2.

Chování při požáru

normálně hořlavé

Chování při požáru

normálně hořlavé

Emisní třída formaldehydu

E1

Emisní třída formaldehydu

E1

Deska BalanceBoard byla oceněna:
• cenou za inovaci časopisů zabývajících se architekturou AIT a xia („Zvláštní cena za udržitelnost“)
• cenou Interzum Award 2011: Vysoká kvalita výrobků
• cena DesignPlus 2011, kategorie materiálů
• cena iF award product design 2012
• cena Woody Award od Sdružení německých obchodníků se dřevem (GD Holz): Inovativní produkt 2011

Deska BalanceBoard byla oceněna:
• cenou za inovaci časopisů zabývajících se architekturou AIT a xia („Zvláštní cena za udržitelnost“)
• cenou Interzum Award 2011: Vysoká kvalita výrobků
• cena DesignPlus 2011, kategorie materiálů
• cena iF award product design 2012
• cena Woody Award od Sdružení německých obchodníků se dřevem (GD Holz): Inovativní produkt 2011

Deska BalanceBoard byla nominována na:
• cenu za inovaci v rámci Inovativních biomateriálů 2011
• cenu German Design Award 2012 a 2013

Deska BalanceBoard byla nominována na:
• cenu za inovaci v rámci Inovativních biomateriálů 2011
• cenu German Design Award 2012 a 2013

DecoBoard Balance

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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DecoBoard Balance HD

Melaminová laminace

Melaminová laminace

BalanceBoard

BalanceBoard HD

Melaminová laminace

Melaminová laminace

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Desky pro dekorativní účely
Kompozitní prvky

Desky pro dekorativní účely
Kompozitní prvky

Duropal-Kompozitní Balance

Duropal-Verbundelement
Duropal-Kompozitní
Topolová
Pappel-Furnier
Překližka

Třísková deska se sníženou hmotností vyrobená ze dřeva a jednoletých rostlin
šetřících surovinové zdroje, určená pro nejvyšší nároky na ekologii a trvalou udržitelnost,
s oboustranným potahem z Duropal-HPL, příp. Duropal-HPL Metalíza.

Topolová dýhová překližka
Pappel-Furnierplatte,
AW 100
lepená
feuchtefest
odolně proti
verleimt,
vlhkosti,
beidseitig
oboustranně
belegt potažená
mit Duropal-HPL
Duropalem
bzw.HPL,
Duropal-HPL
příp.
Duropalem
Metallic.
HPL Metalíza.
Für höchste
Pro nejvyšší
Ansprüche
nároky
an Feuchtebeständigkeit
na odolnost proti vlhku
und
a dobrou
Stehvermögen
rozměrovou
bei
a
tvarovou
geringem
stálost
Eigengewicht.
se zachováním nízké vlastní hmotnosti.

Formát v mm
Délka

Tloušťka HPL
v mm

Celková tloušťka
v mm

Struktury

Šířka

2.650

2.070

0,8

20,6

AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

5.310

2.070

0,8

20,6

AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

Formát v mm
Délka

Tloušťka HPL
v mm

Celková tloušťka
v mm

Struktury

Šířka

2.800

2.070

0,8

16,6 / 19,6

AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

Oblasti použití
Oblasti použití
Pro vnitřní zařízení v soukromých a komerčních prostorách, například v hotelech, školách, správních budovách nebo vybavení obchodů,
zejména tam, kde jsou požadovaná ekologicky udržitelná a lehká řešení s nejlepšími povrchovými vlastnosti.

Ve vlhkých prostorách a při vysokých nárocích na statiku materiálu desek se současným zachováním pevného povrchu: při vybavování
obchodů a interiérů všeobecně, u koupelnového nábytku a díky relativně nízké specifické hmotnosti také při vybavování lodí, stavbě
vozidel a pro veletržní a výstavní systémy.

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti výrobku

Nosný materiál

BalanceBoard HD
Trvale ekologicky únosný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných
rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312.

Nosný materiál

Topolová dýhová překližka
Dýhovaná deska vyrobená z topolové překližky, klížená klihem odolným proti vlhkosti
pro zvláštní odolnost proti vlhkosti vzduchu. Technické hodnoty dle DIN EN 636.

Chování při požáru

normálně hořlavé

Objemová hmotnost

přibližně 450 kg/m³

Emisní třída formaldehydu

E1

Chování při požáru

normálně hořlavé

Emisní třída formaldehydu

E1

Duropal-Verbundelement Balance

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Duropal-Verbundelement Pappel-Furnier

HPL
HPLMetallic
Metalíza
HPL //HPL

HPL / HPL Metalíza

BalanceBoard
BalanceBoard HD

Překližka topol

HPL
HPLMetallic
Metalíza
HPL //HPL

HPL / HPL Metalíza

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Surové desky
Dřevotřískové desky

Surové desky
Dřevotřískové desky

BalanceBoard

BalanceBoard HD

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi
obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312.

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi
obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312-P2.

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

2.655

2.100

22 / 25 / 28 / 38

2.655

2.100

16 / 19

5.310

2.100

22 / 25 / 28 / 38

5.310

2.100

16 / 19

Oblas ti použití

Oblas ti použití

BalanceBoard je ekologicky udržitelným, lehkým a současně stabilním materiálem. Dřevo je u tohoto materiálu používáno obzvlášť
úsporně a odpovědně, velký podíl materiálu byl nahrazen rychle dorůstajícími užitkovými rostlinami. Tuto desku je rovněž možné
zpracovávat jako srovnatelné běžné dřevotřískové desky.

BalanceBoard HD je ekologicky udržitelným, lehkým a současně stabilním materiálem. Dřevo je u tohoto materiálu používáno obzvlášť
úsporně a odpovědně, velký podíl materiálu byl nahrazen rychle dorůstajícími užitkovými rostlinami. Tato deska je rovněž stabilní a lze ji
stejně dobře zpracovávat jako srovnatelné běžné dřevotřískové desky.

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti výrobku

Typ desky

LP2

Typ desky

podle P2

Chování při požáru

normálně hořlavé

Chování při požáru

normálně hořlavé

Emisní třída formaldehydu

E1

Emisní třída formaldehydu

E1

BalanceBoard

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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BalanceBoard

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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SUROVE DESKY
LightBoard

SUROVE DESKY
LightBoard

LightBoard LP1

ExtraBoard LP2

Dřevotřísková deska se sníženou hmotností a pojivem na bázi
močovinové pryskyřice dle DIN CEN/TS 16368 LP1.

Dřevotřísková deska se sníženou hmotností a pojivem na bázi
močovinové pryskyřice dle DIN CEN/TS 16368 LP2.

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

4.100

2.500

38

4.110

2.470

38

6.100

2.500

43
Oblas ti použití

Oblas ti použití
Tento typ desek má sníženou objemovou hmotnost a je určen pro speciální účely s nízkými požadavky
na mechanické vlastnostiv oblastech, jako jsou veletržní stavby, vnitřní výplně obalů či výplně dveří.
Na přání certifikováno i systémem FSC® (licenční kód: FSC-C011773) nebo PEFC™.

Tento typ desek má sníženou objemovou hmotnost a hodí se pro speciální použití.
Deska má různé zóny hustoty ve tvaru pruhů a je určena zejména jako výchozí materiál, resp. surovina pro kuchyňské pracovní desky.
Požadavky na mechanické vlastnosti jsou oproti variantě LP1 o něco vyšší.
Na přání certifikováno i systémem FSC® (licenční kód: FSC-C011773) nebo PEFC™.

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti výrobku

Typ desky

LP1

Typ desky

LP2

Emisni třida formaldehydu

E1

Emisni třida formaldehydu

E1

450 kg/m³

Střední hustota (EN 323)

500 kg/m³

Střední hustota (EN 323)

ClassicBoard P2
ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F****

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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ClassicBoard P2
ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F****

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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SUROVE DESKY
Vlaknite desky

UDRŽITELNOST

StyleBoard MDF basic light
Vláknitá deska se střední hustotou, sníženou objemovou hmotností
a homogenní strukturou.

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

5.190

2.680

12

Abyste s námi
mohli pracovat
s dobrým
svědomím.

Oblas ti použití
Tento typ desek se vyznačuje dobrou, optimálně rozloženou hustotou a vynikající stabilitou povrchu. Desky jsou vhodné pro použití
napříkladjako jednoduché nástěnné a stropní panely. Na přání certifikováno i systémem FSC® (licenční kód: FSC-C011773) nebo PEFC™.

Vlastnosti výrobku
Typ desky

MDF

Chovani při požaru

Chovani při požaru
D-s2, d0

Emisni třida formaldehydu

E1

Střední hustota (EN 323)

650 kg/m³
ve kvalitě
K dostani take
***
F*
bo
ne
CARB 2-

Udržitelné myšlení a chování je podmínkou budoucnosti nás všech. I u vašich zákazníků
trvale roste povědomí o udržitelně vyráběných a zdravých produktech.
U veškerých aktivit Pfleiderer tedy dbá na jejich bezpodmínečnou trvalou udržitelnost.
Na všech úrovních – ekonomické, ekologické i sociální: Nejen že naše produkty vyrábíme
s maximální pečlivostí, ale zhotovujeme je v rámci certifikovaného systému environmentálního managementu. Při výrobě dbá Pfleiderer na bezpodmínečnou ekologičnost,
jako např. u desek LivingBoard lepených lepidlem bez formaldehydu, a je téměř čtyři
desetiletí synonymem pro udržitelnou výrobu.

StyleBoard MDF plus

Také jako zaměstnavatelé neseme mimořádnou odpovědnost: Proto v naší společnosti
dbáme na kulturu důvěry zaměřenou na jednání vycházející z principů vlastní odpovědnosti. Trvalá udržitelnost, ze které těžíte – díky produktům šetřícím životní prostředí,
angažovaným pracovníkům a maximální spokojenosti.

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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kontakt

kontakt

Vzorkový servis
Tel.: + 49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: + 49 (0) 91 81 / 28 482
samples @ pfleiderer.com

Máte otázky ?
Těšíme se,
až nám zavoláte.

Vaše spokojenost nám leží na srdci. A ještě víc: Naším
požadavkem je překonání vašich požadavků. Proto od nás
mohou naši partneři také očekávat distribuci a servis,
které daleko přesahují obvyklá měřítka – jsou individuální,
férové a lidské. Máte konkrétní projekt, nebo jen jednoduchou otázku? Ať tak či onak: Těšíme se na nové úkoly –
a na váš telefonát.
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© Copyright 2017 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě.
Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však
ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám
způsobeným technickými možnostmi tisku.
S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich
produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a
předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady
výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění
o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich
nelze odvozovat vhodnost produktu pro konkrétní účel
použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně
odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování
a vhodnost produktů popsaných v tomto dokumentu
pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně
závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální
technickou úroveň. Dále odkazujeme výslovně na naše
Všeobecné obchodní podmínky.
Naše Všeobecné obchodní podmínky najdete na naší
internetové stránce: www.pfleiderer.com

Pfleiderer používá dřevo z trvale ekonomicky
obhospodařovaných lesních porostů.

ABS Hrany k našim deskám obdržíte přímo u
svého specializovaného prodejce produktů
Pfleiderer nebo prostřednictvím našich partnerů
Rudolf Ostermann GmbH : www.ostermann.eu

Pro CPL – laminatové hrany : prosím kontaktujte nás pro individuální nabídku.

Pfleiderer Deutschland GmbH ∙ Ingolstädter Straße 51 ∙ 92318 Neumarkt ∙ Německo
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 ∙ Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 ∙ info@pfleiderer.com ∙ www.pfleiderer.com

1 · 2017 · FRI · 34667725 · Symbolický poplatek: 1,75 EUR · Změny a omyly vyhrazeny. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku.

Vzorkový servis
Tel.: + 49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: + 49 (0) 91 81 / 28 482
samples@pfleiderer.com

